
0 2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

بوزٌد ساسً هادف :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

تقنٌات الكتابة العلمٌة :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

السداسً الثانً 01:الفوج ماستر لسانٌات تطبٌقٌة1:السنة 

الثانً: السداسً

محضر النقاط

2االستدراك  االعمال الموجهة 2,س ,أ االسم اللقب الرقم

قمرة بالط 1

14,5 14 رمٌساء بن قٌراط 2

16 14,5 عاٌدة بوخروبة 3

14 14,5 أمال بودالٌة 4

12,5 14 رٌان بودرالً 5

13 11 دنٌا بورنان 6

16 15 عبد الرؤوف بوشامة 7

16 15 خلود بوغازي 8

16 12,5 إٌمان تبٌنة 9

10 13 إناس حرٌد 10

13,5 13 عائشة خدادمٌة 11

14 12 شٌماء رمل 12

16 13,5 فاطمة سلمً 13

18 14 غادة شواٌشٌة 14

18 14 رافع شوٌنً 15

13,5 14,5 هالة طوبة 16

15 14 شٌماء طوطو 17

18 15 لخضر عالٌة 18

13,5 15 دنٌا عطٌة 19

15 14 منال عمراوي 20

9 10 بثٌنة عمٌروش 21

12,5 14 لٌنة قارة 22

15 14 ٌسرى قوادري 23

15,5 15 عز الدٌن ماونً 24

15 14 خلود مسعودي 25

15 10 عبٌر مالٌكٌة 26

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

بوزٌد ساسً هادف :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

تقنٌات الكتابة العلمٌة  :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

السداسً الثانً 02:الفوج 02:الفوج ماستر لسانٌات تطبٌقٌة1:السنة 

محضر النقاط
2االستدراك  االعمال الموجهة 2س ,إ االسم اللقب الرقم

الزهرة براهمٌة 1

14 13 مالك بركانً 2

14,5 14 خدٌجة بن  ٌحً 3

13 12 نورة عبٌر بنور 4

شٌماء بهٌجً 5

16,5 15 نادٌة تازٌر 6

14 13 سمٌة حبشً 7

14 14 عبٌر خضراوي 8

14 14 محمد الصالح رحاب 9

15 13 فهٌمة رزق هللا 10

اسماء سطحة 11

14 12,5 شافٌة شحات 12

15 12 هاجر شغٌب 13

13,5 14 صفاء طواهري 14

13,5 13 شٌماء ظوافر 15

بشرى عبداوي 16

10 10 أحالم عبٌزي 17

14 13 أمال عتسامنٌة 18

12 14 شٌماء غراري 19

14 13,5 صبرٌنة لعور 20

16,5 15 زٌنب مرابطً 21

14 14,5 ٌسرى مساهل 22

14 14 الشٌماء مشعلً 23

عائشة مناٌعٌة 24

15 15 رباب موساوي 25

14,5 13 شرٌفه إٌمان ولبانً 26

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

بوزٌد ساسً هادف :االستاذ كلٌة االداب و اللغات

تقنٌات الكتابة العلمٌة :المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

السداسً الثانً 03:الفوج ماستر لسانٌات تطبٌقٌة1:السنة 

محضر النقاط

2االستدراك  االعمال الموجهة 2س ,ا االسم اللقب الرقم

15 14,5 هناء بجاوي 1

13 13,5 رمٌساء براكشً 2

14 14,5 شروق برٌش 3

16 14 آمنة برٌمة 4

14 14 خولة بساقلٌة 5

12 14 شٌماء بن رازق 6

14 14,5 أمٌرة بوشاهد 7

13 14,5 مروة بوكاف 8

15 15 هاجر حماٌدٌة 9

دالل دحمون 10

13,5 12 نوال رباٌعٌة 11

16 14,5 أحالم زرٌمش 12

سارة سلمانً 13

13 14 مرٌم شرٌط 14

14 14 أمٌرة عافري 15

14,5 13 رانٌة عبد المالك 16

14 13,5 مرٌم عبداوي 17

14,5 15 خلود عطاٌلٌة 18

13 14 نور الهدى قباي 19

14 15 آمال كراٌمٌة 20

15 15 مرٌم هدى كرٌبس 21

14 14 أسماء كعور 22

16 14,5 مدٌحة لقرٌنً 23

14 13 أحالم لواسمً 24

14 14 محمد علً معٌزي 25

13 13,5 نسرٌن نعامنٌة 26

14,5 14 بثٌنة نعٌجة 27

13 14 سارة هدار 28

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة



2020-2019: السنة الجامعٌة

بوزٌد ساسً هادف :االستاذ -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

تقنٌات الكتابة العلمٌة :المقٌاس كلٌة االداب و اللغات

السداسً الثانً 04:الفوج قسم اللغة و االدب العربً

ماستر لسانٌات تطبٌقٌة1:السنة 

محضر النقاط
2االستدراك  االعمال الموجهة 2س ,إ االسم اللقب الرقم

13,5 14 إلهام بخاخشة 1

14 14 نور الهدى بن حمدي 2

14,5 14 ٌسرى بودرع 3

13,5 12,5 شٌماء بوفرٌدة 4

14 14 أكرم مختار بوهالً 5

13,5 13 رمٌسة جاب هللا 6

13 12,5 منى جبٌحة 7

15 14,5 نادٌة حمدي 8

14,5 12,5 أمال حجار 9

14 13,5 سعاد دبار 10

13,5 14,5 لبنى دحمان 11

13,5 14 ٌسرى دٌح 12

13 13 رانٌة رحابً 13

14 13,5 إٌمان زغدودي 14

بشرى زمالً 15

13,5 16,5 إٌمان سالمً 16

14 13 اسمهان سالٌمٌة 17

14 13,5 تقً الدٌن شبشوب 18

13 14 آمنة شرفة 19

14,5 13,5 شافٌة شواٌشٌة 20

13 13 سارة صٌافة 21

14 8 فاٌزة عماري 22

13,5 14 نهاد عمٌور 23

13 14 أٌمن قواسمٌة 24

14,5 12,5 ٌاسمٌن كموقات 25

16,5 14,5 نجوى لعراٌسٌة 26

14 14,5 هدى مروش 27

14 14 عواطف مسعودي 28

14 14,5 هاجر مسٌخ 29

14 14 أحالم معلم 30

14 14 لحسن موامنٌة 31

13 12,5 رٌم فلاير نزار 32

16,5 15 آٌة نعٌجة 33

اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

ٌجب ان تكون العالمة متكونة من اربعة ارقام و ان ٌكون المحضر خالٌا من اي شطب او تفخٌم اما فً حالة غٌاب الطالب ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة :مالحضة

ٌجب ترك الخانة المناسبة فارغة


